Met de bewonersvereniging van Tolhek hebben wij voordelige prijsafspraken gemaakt voor de
onderhoudsbeurten aan uw cv-ketel en/of mechanische ventilatie.
Wij kunnen u het volgende aanbieden:

Onderhoudsabonnement 1:
1 keer per jaar wordt uw cv-ketel gecontroleerd op gasdichtheid, op CO2 afgesteld, schoongemaakt,
doorgemeten en gecontroleerd op eventuele lekkages. Wij nemen contact met u op voor het
jaarlijkse onderhoud. Het abonnement garandeert een snelle service binnen 24 uur na melding van
de storing, hiervoor worden materialen en arbeid tegen het geldende tarief berekend.
De Kosten € 52,50 incl. 21% btw, excl. eventuele materialen

Onderhoudsabonnement 2:
1 keer per jaar wordt uw cv-ketel gecontroleerd op gasdichtheid, op CO2 afgesteld, schoongemaakt,
doorgemeten en gecontroleerd op eventuele lekkages. Wij nemen contact met u op voor het
jaarlijkse onderhoud. Het abonnement garandeert een snelle service binnen 24 uur na melding van
de storing, hiervoor worden alleen de materialen berekend. U heeft hierbij recht op twee storingen*
per jaar van max. 2 uur per storing die arbeidsloonvrij worden verholpen.
De kosten € 99,00 incl. 21% btw.

Mechanische ventilatie
Dit moet gelijktijdig gebeuren bet het onderhoud van de cv-ketel.
De kosten € 20,00 incl. 21% btw.

Voordelen van een onderhoudscontract:
-

U bent verzekerd van vakkundig uitgevoerde onderhoudsbeurt.
U bent het hele jaar verzekerd van warmte en warmwater, door de goede bereikbaarheid
van onze servicedienst 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht. U krijgt de factuur achteraf.
*De storing word eerst geprobeerd om telefonisch op te lossen. Er dient genoeg water in de ketel te
zitten.
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Voorwaarden:

-

-

Het abonnement wordt bindend zodra LPI het door opdrachtgever ingevulde formulier heeft
ontvangen en na sanering het toestel accepteert, eventuele kosten worden berekend.
De cv-ketel dient gesaneerd te worden als het afgelopen jaar geen onderhoud is verricht
door LPI.
Het abonnement heeft uitsluiten betrekking op het toestel zelf.
Lpi is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die aan het toestel door derden zijn verricht.
Het abonnement wordt telkens met een kalender jaar verlengt, mits de opdrachtgever een
maand voor afloopdatum schriftelijk meldt dat hij geen prijs stelt op verlenging. Na
opzegging is er een periode van 2 jaar niet mogelijk om een nieuw abonnement af te sluiten.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de monteur goed bij het toestel kan werken.
Bij verhindering dient de opdrachtgever uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Bij niet
thuis wordt er schriftelijk een bericht achtergelaten en de kosten in rekening gebracht.
Een door opdrachtgever ontvangen factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te
worden voldaan.
De prijzen worden mogelijk jaarlijks aangepast op basis van de Tabel Regelingslonen
Bouwnijverheid en Installatiebedrijven.
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